


Bunun altındaki sürelerde uyunan uyku bizi hızlı bir şekilde sağlıklı bir yaşamdan uzaklaştırır. 
2- Hafta içi hafta sonu fark etmeksizin aşağı yukarı aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermek 

özellikle de yatış kalkış saatlerimizi güneşin doğuş ve batış saatlerine göre ayarlamak sağlığımız için önemlidir. 
Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi hafta içi erken kalkıp hafta sonu uyku depolanan bir şeymiş gibi sonraki 
günlerde kullanacağımızı zannederek öğlene kadar uyumaktır. Düzenlilik, sağlıklı bir uykunun olmazsa olmaz 
bir şartıdır.

3-Kaliteli bir uyku için gereken bir diğer unsur da yattığınız odanın sıcaklığıdır. Çoğumuz yatacağımız odanın 
sıcacık olmasını isteriz ancak oda sıcaklığının ortalama 18-20 derece arasında ayarlanarak hafif serin bir yerde 
uyunması uykuya daha iyi dalmanızı sağlamaktadır.

4-Beynimizin melatonin hormonunu salgılaması için uykuya dalmadan en az iki saat önce yemekle ilişkinizi 
kesmenizin yanında telefon ve tablet gibi mavi ışık yayan cihazlarla iletişiminizi kesmeniz, uyuyacağınız odanın 
çok karanlık olmasını sağlamanız, uyku kalitenizin artması için ihmal etmemeniz gereken hususlardandır.

OKUL BAŞARISI VE BESLENME 

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin 
öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak demektir. Bu nedenle, bireylerin kaliteli bir yaşam sür-
meleri için öğün atlamadan ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Özellikle gelişme dönemi devam eden çocukla-
rın ihtiyaç duydukları besin maddelerini yeterli ölçüde tüketmeleri lazımdır. Çocuklarda yetersiz ve düşük kaliteli 
beslenme, hızla gelişen beyin ve bilişsel işlevlerini bozabilir ve akademik başarılarını etkileyebilir. Çocukların 
akademik başarılarının ise onların gelecekteki sağlık ve sosyal sonuçları üzerine etkisi vardır. Bu nedenle, çocuk-
larda akademik başarıya etki eden besin tüketimi ve beslenme davranışlarının bilinmesi önemlidir.

Beslenme ve okul performansı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda öncelikle kahvaltının çok önemli ol-
duğu dikkati çekmektedir. Vücudumuz uyurken bile çalışmaya devam etmektedir. Uyurken vücut, besinlerin 
tümünü kullanır ve sabah kalkıldığında kahvaltı yapılmazsa beyine yeterince enerji alınmaz. Bu durumda yor-
gunluk ve dikkat azlığı gibi sıkıntılar yaşanır. 

Kahvaltı eden çocukların, okulda daha aktif olarak eğitime katıldığını ve okul performanslarının daha yüksek 
olduğunu gösteren çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda kahvaltı öğününü tüketen öğrencilerin 
sınıf içerisindeki başarısının daha fazla, kavrama yeteneklerinin daha iyi olduğu, problem çözme gibi konularda 
daha başarılı oldukları ve kilo kontrolünü daha iyi sağlayabildikleri belirtilmektedir. 

“ÖĞRENMEDE UYKU VE BESLENMENİN ÖNEMİ”

Çoğumuzun sadece dinlenmek için gerekli gördüğü uyku, zihinsel performansa en çok etki eden unsurlardan 
bir tanesidir. Yapılan araştırmalar uykunun iki farklı aşamada bellek ile ilişkili olarak kritik öneme sahip olduğu-
nu göstermektedir. Birincisi öğrenme öncesi olan bilginin kodlanması aşaması; ikincisi ise öğrenme gerçekleş-
tikten sonra yeni bilgilerin kalıcılığıyla ilişkili olan pekiştirme aşamasıdır. Yani araştırmalar, sadece öğrendikten 
sonra değil; beynin öğrenmeye hazır hale gelerek tıpkı bir sünger gibi bilgileri emmesi için de uykunun şart 
olduğunu orta koymaktadır.

Günümüze kadar yapılan çok sayıda çalışma, uykunun öğrenme ve bellek için önemini göstermiştir. Uyku gün 
içinde edinilen deneyimleri belleğe aktarmakta rol oynamaktadır. Uyku bellek kayıtlarını sadece sabitlememekte; 
zaman içinde bozulmasına engel olmakta ve arttırmaktadır. Hem öğrenmeden önceki hem de öğrenme gerçek-
leştikten sonraki uyku, kritik gözükmektedir.

Uyku ve gün içi dikkat performansının ilişkili olduğu bilinmektedir. Uyku yoksunluğunun bilişsel süreçler 
üzerinde olumsuz etkileri vardır. İnsanın uzun süre uykusuz kaldığında ismini bile hatırlamakta çok zorlanması, 
öğrenme ve uyku arasındaki ilişkiye dair günlük yaşamda karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir. Uyku düze-
nimize dikkat etmek; hafıza, dikkat ve konsantrasyon performansımızı artırmak adına çok faydalı olacaktır.

Ayrıca beynimizde hafıza dosyalarını almada ve saklamada çok önemli bir yeri olan hipokampüsün, gece uy-
kusu alanlarda; öğrenme ile ilişkili faaliyetleri çok daha sağlıklı yaptığı, uyku yoksunu olanlarda ise gelen hafıza 
dosyalarını geri çevirdiği bu yüzden hafızaya yeni deneyimler ekleyemediği gözlemlenmiştir.

Uykunun bağışıklık sistemi için de çok önemli olduğu bilim insanları tarafından devamlı vurgulanırken 
daha iyi bir uyku için neler yapmamız gerekir; şimdi bunlara değinelim:

1-Sağlıklı bir uyku için dikkat edilmesi gereken hususların başında uyku süresi ve uyku düzeni gelir. Bir yetiş-
kinin kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 6 ila 8 saat arasında uyuması tavsiye edilmektedir. 

• 0-3 ay: 14-17 saat
• 4-11 ay:12-15 saat
• 1-2 yaş: 11-14 saat
• 3-5 yaş: 10-13 saat
• 6-13 yaş: 9-11 saat
• 14-17 yaş:8-10 saat



 Yüksek besin değeri olan yiyeceklerin daha sık ve daha fazla tüketilmeleri ile çocuklarımızın zekâsını artırmaz. 
Genetik ve çevre koşulları ile birlikte belirlenen zekâ ve başarı düzeyine ulaşabilmemiz için bu besin öğelerinin ek-
sikliklerinin olmaması sağlanmalıdır. Bu da daha fazla yedirerek sağlanmaz. Yeterli ve dengeli beslenmelerine özen 
gösterilerek sağlanır. Bunu temin etmenin en kolay yolu, bir öğünde en az iki tercihen 3 değişik besin grubundan 
da bulundurmaktır. Tercihlerine göre çocuk az ya da çok hepsinden tüketmeye gayret ederse en yeterli ve en dengeli 
şekilde beslenmiş olur. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da besin gruplarını iyi bilmek ve menü 
düzenlerken bundan yararlanmaktır.

 Çocukların yeterli ve dengeli beslenebilmelerinde anne-babalara düşen görev; çocukların besin tercihlerine saygı 
göstermek ve anlayışlı olmaktır. Çocuklar doğal olarak bazı besinleri sevmeyebilirler. Bazılarını ise biz tercih etme-
sek de daha çok sevdikleri için daha çok tüketmek isteyebilirler. İşte bu konuda esnek olmalı ve çocuklarımızın sevip 
sevmediklerini dikkate almalı ve benimsemeliyiz. Çocukların tercihleri benimsenmeli ancak sevmedikleri besinler 
de az miktarlarda  olmak üzere sofrada sürekli bulundurulmalıdır.  Sağlıklı besin tercihlerinde ve alışkanlıklarının 
kazandırılmasında anne-babaların da rol model olmaları çok önemlidir. Bu nedenle anne-babalar da sağlıklı ve 
dengeli beslenmelidirler.

Öğrenme dostu besinler
E vitamini: Stresin azalmasına yardımcı olur.
• Fındık, badem vs.
• Ayçekirdeği
• Avakado
• Lifli gıdalar 
• Balık

Omega 3: Beyin fonksiyonları ve sinir sistemi için çok önemlidir.
• Balık yağı
• Ceviz

• Deniz ürünleri
• Avokado, semizotu

C vitamini: Beyin fonksiyonları için düzenleyicidir.
• Biber
• Kivi
• Çilek
• Portakal
• Domates

Demir: Bilişsel aktiviteleri geliştirir.
• Kırmızı et
• Bitter çikolata
• Kabak çekirdeği
• Deniz ürünleri

D vitamini: Hafızayı ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
• Güneş
• Mantar
• Yağlı balık
• Süt, ayran,
• Yumurta sarısı

Çinko: Dürtü kontrolüne yardımcı olur.
• Deniz ürünleri
• Kırmızı et
• Kabak çekirdeği
• Kakao
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